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NSGs lagslover  - § 1   Formål

 Norsk Sau og Geit er ein open interesseorganisasjon for 
sauehaldarar, geitehaldarar og haldarar av gjetarhund. 

 NSG skal arbeide for å fremje eit rasjonelt og lønsamt sau-
og geitehald, samt bruk av gjetarhund. Vidare skal det 
arbeidast for å tryggje beiteretten, stimulere til samarbeid i 
produksjon og omsetnad, auka bruk av norske 
småfeprodukt og fremje småfehaldet i samsvar med god 
dyrevelferd, naturvilkår og marknadstilhøve. 

 NSG driv ikkje med erverv som formål.



Virksomheten i NSG

 Ivareta småfeholdernes interesser

◼ Medlemskontakt - organisasjonsarbeid

◼ Tidsskriftet Sau og Geit

◼ Saueavl og semin

◼ Geiteavl og semin

◼ Rådgiving/opplæring klipping og ullbehandling

◼ Rådgiving utmark og beitebruk

◼ Rådgiving gjeterhund



Medlemsfordeler i NSG

 Delta i et aktivt fagmiljø 

 Medlemsbladet «Sau og Geit» 

6 ganger i året

 Juridisk hjelp til redusert pris

 Rabatt på småfe- og 

gjeterhundforsikring

 Kåring 

 Tilbud om å delta på kurs i 

inseminasjon, klipping og gjeterhund

 Seminkataloger



NSGs prioriterte satsingsområder



Min Side (ny fra 1. februar 2022)

 For første gangs innlogging må e-post være registrert i 
systemet

◼ Ditt brukernavn er ditt medlemsnummer i NSG

◼ Send e-post til medlem@nsg.no om du ikke får til å logge på

 Mulighet for redigering av (personlig profil)

◼ Antall sau/geiter

◼ Antall gjeterhunder

◼ Adresse, endring av e-post og annen informasjon

 Innlogging for tillitsvalgte (2-faktor autentisering)

◼ Medlemslister

◼ Etiketter

◼ Hvem har betalt kontingent?

◼ Sende e-post



Min Side (ny fra 1. februar 2022)

Informasjonsvideo

For tillitsvalgte



Informasjonsflyt i NSG - tjenestevei

◼ Det meste av kommunikasjonen mellom ulike ledd i NSG foregår via e-
post, hjemmesider og medlemsbladet

◼ Henvendelser til NSG sentralt sendes til NSG e-post på adressen 
nsg@nsg.no

◼ Normal tjenestevei er via ulike ledd i lagsapparatet i stigende eller 
synkende rekkefølge.

◼ Informasjonsflyt vedtatt i NSGs lagslover:

• § 11 Styret i NSG

Det skal førast protokoll over styret, arbeidsutvalet, råd og utval si sakshandsaming. 

Kopi av protokollar skal sendast fylkeslaga så snart dei er godkjende.

• § 18 Styret i fylkeslag

g) Det skal førast protokoll frå styremøte som skal leggas på heimesida 

eller sendast lokallaga, leiar i valnemnda og NSG sentralt.

• § 14 Styret i lokallag

i) Det skal førast protokoll frå styremøte.

mailto:nsg@nsg.no


Rapportering fra fylkene

 Fylkene må rapportere endringer

◼ Nye eposter, adresser og endringer i styrer

◼ Høringssvar er viktig for at NSG skal få et samlet bilde på 
ønsker fra hele landet

 Hvis man ikke gir innspill til høringer kan man heller ikke 
klage i etterkant!

 E-poster

◼ NSG jobber med å oppdatere e-poster for ledere, sekretærer i 
alle lokallag og fylkeslag

◼ E-poster på alle medlemmer i lokallaget kan oppdateres enkelt 
i medlemssystemet ved å sende liste over innsamlede e-poster 
til medlem@nsg.no

◼ E-post vil i større grad bli brukt til informasjon til tillitsvalgte 
og medlemmer fremover



Rapportering fra lokallagene

Årsrapport

Lokallag skal sende årsrapport til sitt fylkeslag og 
melde ifra om tillitsvalgte.

Lokallaget benytte seg av elektronisk skjema for å 
sende inn årsrapporten.
Dette skal rapporteres via Min Side.

Fyll ut skjemaet så snart som mulig etter 
lokallagsårsmøtet. Rapportene går både til fylkeslaget 
og NSG sentralt.



Medlemsutviklingen i NSG

Lagstall Medlemmer Av dette:

Fylke
Leder ved 

2019 2020 2021 2019 2020 2021
Husstand 

medl.
Støtte-
medl.årsskiftet 20/21

Akershus Stein Bentstuen 9 9 9 229 212 209 19 40

Aust-Agder Kåre Blålid 8 8 8 190 197 199 12 16

Buskerud Gerd Jorde 17 17 17 485 494 492 49 43

Finnmark Bjørn Tore Søfting 7 7 7 79 81 84 14 9

Hedmark Per Joar Os Nesthun 21 21 21 538 522 506 78 39

Hordaland Reidar Kallestad 29 27 27 1379 1319 1313 124 92

Møre og Romsdal Ronald Slemmen 30 30 30 732 720 717 69 54

Nordland Anne Kari L. Snefjellå 31 31 31 603 572 567 83 37

Nord-Trøndelag Oddbjørn Kaasa 23 23 23 431 426 410 63 43

Oppland Knut Evensen 30 30 30 1177 1126 1120 99 76

Rogaland Kjell Åge Torsen 30 28 28 1808 1767 1723 159 184

Sogn og Fjordane Ragnhild Sæle 39 38 38 985 950 949 62 59

Sør-Trøndelag Olav Edvin Heggvold 20 20 20 586 555 536 82 54

Telemark
Knut Johan 
Hvistendal 13 13 13

286 280 276 30 15

Troms Jan Ottar Østring 22 21 21 333 318 318 30 26

Vest-Agder Sven Haughom 8 7 7 278 275 274 17 22

Vestfold
Lars Bjarne 
Linneflaaten 1 1 1

85 79 84 2 13

Østfold Arild Johan Johansen 2 2 2 101 96 94 9 15

Direktemedlemmer og abonnenter 156 147 136 2 4

SUM 340 333 333 10461 10136 10006 1003 841



Medlemsutviklingen i NSG

 Blant de 18 fylkeslagene i NSG er det 3 som har hatt 
medlemsøkning i 2021. Både Vestfold og Finnmark fikk 3 
medlemmer i + og Aust-Agder fikk 2. I tillegg er 
medlemstallet i Troms uendret. 

 I 2022 hadde Norsk Sau og Geit 9.871 medlemmer fordelt 
på 18 fylkeslag og 333 aktive lokallag. I tillegg kommer 
135 direktemedlemmer og abonnenter, dvs. totalt 10 006 
medlemmer/abonnenter. Tilsvarende tall for 2020 var 10 
136, slik at nedgangen har vært på 1,3 % (Talla for 2019, 
2019 og 2020 var -0,72 %, -3,4 % og 3,1 %). 

 Det var ingen endring i tallet på lokallag i 2021. 



Medlemskontingenten i NSG
                                           
Medlemskontingent i NSG for 2022: 

 Hovedmedl. 

 0-50 

Hovedmedl. 

51- 

Ungdoms-

medl. 

Husstandsmedl/ 

Støttemedl. 

Æresmedl. 

Lokallag 255 280 100 195  

Fylkeslag 365 390 150 155  

Landslag 680 1130 550 200 550 

Sum 1300 1800 800 550 550 

 

Hovedmedlem 
0-50 dyr

Hovedmedlem 
over 50 dyr

Husstand-
/støtte medlem

Ungdoms-
medlem

Æres-
medlem

Ny sats    Økning Ny sats Økning Uendret sats Uendret sats Uendret sats

Lokallag 290 35 315 35 195 100

Fylkeslag 400 35 425 35 155 150

Landslag 810 130 1260 130 200 550 550

Sum 1500 200 2000 200 550 800 550

Medlemskontingent i NSG for 2023:



Medlemskontingenten i NSG

 Medlemsfaktura har til nå blitt sendt ut med medlemsbladet 
og pr. brev

 Nytt i år:

 Det innføres betalingsløsninger med medlemskontingent 

(efaktura/kreditkort/Vipps). 

 Det innebærer at faktura ikke blir adressebærer på blad 6/22 slik som før.

 Alle med e-post registrert mottar info. 

 Dernest SMS. 

 De som ikke har mobil eller e-post får brev i post. 

 Regner med slik utsendelse i god tid innen jul.



Organisasjonsarbeid

 Organisasjonsutvikling er et kontinuerlig arbeid

 Fortløpende rullering av tillitsvalgte krever opplæring

 Grunnlaget er at sittende tillitsvalgte informerer nye som 
kommer til

 Et godt hjelpemiddel er «Lagspermen på nett»

Dette finnes på hjemmesiden under          
https://www.nsg.no/om-nsg

https://www.nsg.no/om-nsg


Organisasjonsarbeid

 Styret i Norsk Sau og Geit har startet opp en prosess for 
organisasjonsmessig gjennomgang

 I representantskapsmøtet 18. og 19. oktober 2022 var det 
organisasjonsarbeidet som sto på programmet

 Representantskapet hadde på forhånd fått tilsendt 6 spørsmålsstillinger for 
forberedelse til møtet:

1. Hvordan skape entusiasme og engasjement blant medlemmene?

2. Hvordan gjøre NSG attraktiv for nye medlemmer?

3. Hva er de 3 viktigste arbeidsområdene for NSG framover?

4. Hva er tjenestevei i NSG?

5. Hva skal det forventes av Representantskapet i NSG?

6. Hva skal det forventes av styret og administrasjonen i NSG?

 Disse ble presentert og drøftet i grupper under møtet Styret fikk mange 
gode og konstruktive tilbakemeldinger. Dette vil bli behandlet videre av 
styret og saken vil bli satt på agendaen i NSGs årsmøte 2023



Sentrale råd i NSG
«Styret i NSG fastset instruks og peikar ut rådgjevande organ som styret og 

organisasjonen treng for å utøve dei oppgåver som skal løysast. Dette vert gjort med 

heimel i lovene §11, pkt. h) der det heiter at styret skal: ”oppnemne dei råd og utval 

som styret meiner er naudsynte. Det skal gjevast instruksar og rammer for arbeidet i 

råda/utvala og eventuelle budsjett”.»

NSG har 7 sentrale råd, som oppnevnes 1. januar hvert år:

1. Avlsrådet for sau

2. Fagrådet for geit

3. Utmarksrådet

4. Gjeterhundrådet

5. Ull- og klipperådet

6. Team ung i NSG (nytt i 2019)

7. Markedsrådet (nytt i 2020)



Sentrale råd i NSG

 Styret i Norsk Sau og Geit arbeider med en gjennomgang 

og evaluering av de 7 sentrale rådene 

 Det blir utarbeidet revidert instruks for rådene

 Revidert instruks skal være ferdigstilt til oppnevning av 

rådene før 1. januar 2023



Samarbeid med raselag

 Faglig og praktisk støtte til lagets arbeid innenfor NSGs 
arbeids- og oppgavefelt

 Semin (NSG tar den økonomiske risikoen)

 Økonomisk støtte til lagets arbeid

➢ Kr 200 per felles medlem

➢ I 2021 var det 15 lag som er kvalifiserte til tilskudd fra NSG

➢ I 2022 har vi samarbeidsavtale med 14 lag

➢ NSG ga kr 252.200 i økonomisk støtte til raselagene i 2021

➢ De 15 lagene hadde til sammen 2.216 medlemmer, 

hvorav 1.261 (56,9 %) er medlem i NSG



Jordbruksavtalen 2022

 I jordbrukets ramme, var kravet på 11,6 mrd. kroner i sum 
for 2 år. Statens tilbud var en samlet økning i 
inntektsmulighetene for 2022 og 2023 på 10,15 mrd. 
kroner sammenlignet med 2022 før oppgjør. I 
forhandlingene er det da tilført snaut 0,8 milliarder.

 Regnet på tilsvarende måter var statens tilbud på 8,9 mrd. 
kroner, en differanse fra kravet på 2,7 mrd. kroner.

 I avtalen ble denne differansen redusert til 2,2 mrd. kroner.

 For at bønders inntekt skal komme nærmere andre grupper 
gir avtalen et inntektsløft på 64 000 kr/årsverk i 2023, 
hvorav 40 000 kr/årsverk går til tetting av inntektsgap. 



Jordbruksavtalen 2022 forts.

 For saueholdet vil årsverksinntekten i 2023 øke med 
130.000 – 160.000. 

 I henhold til referansebruksberegningene vil et sauebruk på 
85 vinterfôra sauer på landsbasis få en årsverksdekning på 
kr 204.900. 

 Et sauebruk på 170 vinterfôra sauer på landsbasis vil få en 
årsverksdekning på kr 346.000 og et sauebruk på 295 
vinterfôra sauer på landsbasis få en årsverksdekning på kr 
412.800.

 Et geitemelkbruk med 146 årsgeiter vil få en 
årsverksdekning på kr 546.000.



Jordbruksavtalen 2022 forts.

Ut ifra tabell for referansebruk er det følgende tall for vederlag til 
arbeid og egenkapital pr. årsverk for henholdsvis sau og melkegeit 
(fordeling på krav, tilbud og avtale):

Pr. årsverk i 2023 Endr. 2021 - 2023 Endr. 2022 - 2023

170 vfs., landet Krav 449.200 246.100 218.200

Tilbud 314.000 110.900 126.500

Avtale 346.000 143.400 159.000

143 årsgeiter, landet Krav 639.700 126.800 106.900

Tilbud 526.600 13.700 48.000

Avtale 546.000 33.100 67.400



Jordbruksforhandlingene 2023

Bakgrunn:

 Jordbruksavtalen må bidra til å sikre småfenæringa et 
lønnsnivå som tilsvarer andre sammenlignbare grupper.

Nå ligger geiteholdet, iflg. referansebruksberegningene, på  

topp i landbruket, mens saueholdet fremdeles er rundt halvparten 

av snittet.

 Markedssituasjonen på sau/lam er vesentlig endret i løpet 
av de siste 2 årene. Overproduksjon og overfylte lagre er 
ikke lenger  argument for å hindre overføringer til 
saueholdet.

 2022 var en start - det er fremdeles mye å hente før 
saueholdet er på nivå med andre grupper.



Jordbruksforhandlingene 2023 forts.

 Hva mener NSG?
◼ Det er rett struktur i småfeholdet

◼ NSG ønsker ikke omfordelinger

◼ Bør være åpning for en vesentlig bedring av økonomien i 
saueholdet i år og geita må følges opp

◼ Påfyll på flere ordninger

◼ Beitetilskuddene har vært blant NSGs hovedmål i mange år. 
Viktig å jobbe videre med dette. Dette gjelder både sau og 
geit. Er sterkt imot en omfordeling mellom innmark og utmark

◼ Det bør gis investeringstiltak eller – tilskudd i saueholdet, 

men det må kanaliseres mot vedlikehold av eksisterende  

driftsapparat  og generasjonsskifter framfor nyetableringer

Det blir igjen lagt opp til en grundig prosess i NSG.

Vi ønsker endelig innspill fra fylkene 

innen 16. februar 2023



NOU 2022: 14 Inntektsmåling i jordbruket

 Inntektsutvalget for jordbruket, ledet av professor Ola Honningdal 
Grytten la 3. oktober fram sin rapport «NOU 2022: 14 
Inntektsmåling i jordbruket.

 Lenke til høringsdokumenter hos LMD: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202214-
inntektsmaling-i-jordbruket/id2930959/

 Denne NOUen er sendt på høring fra Landbruks- og 
matdepartementet (LMD).

 Norsk Sau og Geit er høringsinstans og det vil bli gjennomført en 
organisasjonsmessig høring i løpet av november.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-nou-202214-inntektsmaling-i-jordbruket/id2930959/


Spørsmål?


